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KONCEPCE VYUŽITÍ POZEMKŮ U AFK NEHVIZDY

Tak tady všude budou hřiště. Jako první by se měly postavit tři tenisové kurty. Následovat
budou další plochy pro sportovní vyžití.
Foto: Josef Kolář
Zastupitelstvo na svém zasedání schválilo
koncepci rozvoje sportovišť u nehvizdského
fotbalového hřiště. A to jak na pozemcích,
které jsou v majetku obce, tak na dvou pozemcích, které městys hodlá odkoupit
a směnit tak, aby zde mohl vzniknout v budoucnu komlexní sportovní areál pro děti
i dospělé.
V současnosti se rozbíhá výstavba tří nových tenisových kurtů. Stavbu tohoto sportoviště bude financovat TJ Sokol Nehvizdy
za přispění městyse, který na kurty věnoval
dotaci ve výši 380 tisíc korun.
Dále budeme pracovat na projektové dokumentaci zázemí pro sportovce, a to tak,
abychom do konce roku získali stavební

povolení. Chceme mít projekt dobře připravený, abychom v příštím roce mohli žádat
o dotace na celé sportoviště, které poslouží
všem sportovním oddílům a zároveň základní a mateřské škole. Zařízení by mohli
využívat také sportovci z okolních smluvních obcí.
Pevně věříme, že se nám i tuto plánovanou
investici podaří zrealizovat a sportovci budou mít důstojné sportovní zázemí.
Podívejte se na plánek, jak by mělo sportoviště snad již příští rok vypadat.
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Zápis do dětské skupiny byl zahájen v den
vydávání rozhodnutí do nehvizdské mateřské školy. V prvním kole budou do dětské
skupiny přijaty děti, které se do školky nedostaly, především děti mladší tří let.
Vzhledem k tomu, že děti, které dovrší věk
tří let do konce letošního roku, se s velkou
pravděpodobností do školky dostanou, budeme do dětské skupiny přijímat nové děti
v průběhu celého roku.
Na webu: www.dcdracek.cz si můžete stáhnout přihlášku a kdykoliv ji donést do DC

WWW.NEHVIZDY.CZ

1 – fotbalové hřiště s přírodním trávníkem
2 – fotbalové hřiště pro zápasy mládeže
3 – tréninkové hřiště s umělým trávníkem
4 – antukové kurty
5 – chodníky ze zámkové dlažby šíře 4 m
6 – atletická dráha 400 m se sektory pro
technické disciplíny

Dráček. Budete tak v pořadí dalších zájemců.
Přijímáme děti od dvou let na celotýdenní,
ale i nepravidelnou docházku. Výhodou dětské skupiny je individuální péče (2 učitelky
na 12 dětí), prostředí odpovídající přísným
hygienickým předpisům, zpracovaný výchovný plán a nízká cena.
Více o dětské skupině a jejím fungování se
dozvíte na našich webových stránkách.
Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

HASIČI POŘÁDALI BRANNÝ DEN,
DĚTI ŘÁDILY V PĚNĚ
Celý týden počasí nevypadalo nic moc. Možná by
se dalo dokonce říct, že bylo opravdu příšerné – byť
už je konec dubna, většina z nás mohla každé ráno
škrábat námrazu z oken venku stojících aut. Zkrátka ideální čas naplánovat první hasičskou akci pro
naše děti. Šli jsme do toho s mnoha obavami, ale
myslím, že se nám dopoledne nakonec vyvedlo.
Ale to předbíhám.
Byť jsme o akci informovali jen omezeně na Facebooku obce či drobnou zprávou v předchozím čísle
Kurýra, ve škole se prý o sobotní akci vedla poměrně velká šuškanda. A to je vždycky dobře. Asi na
tom něco bylo, protože první děti se na místním
hřišti, kde se branný den pořádaný nehvizdskými
hasiči konal, začaly v doprovodu svých maminek
a tatínků, ale třeba i prarodičů, objevovat hned po
desáté hodině, po oficiálním zahájení akce.
A postupně přicházely děti další, až jsme někdy
před polednem pokořili hranici 100 účastníků.
Co se tedy na hřišti vůbec konalo? Každý si musel
nejprve vyzvednout lístek pro razítka a postupně
projít 5 stanovišť. Prvním bylo vázání uzlů a základy topografie – schválně, kdo z vás, dospělých, umí
uvázat dračí smyčku či plochou spojku? Dalším
stanovištěm pak bylo házení granátů na cíl. My
starší si to určitě pamatujeme ještě z dob (ne)dávno
minulých, pro většinu dětí to bylo jistě poprvé.
A velká část se jich s tím vypořádala opravdu
na jedničku. Stanoviště číslo 3 byla střelba ze
vzduchovky. I tady asi většina dětí zažila svou premiéru. A i tady byla spousta z nich, která zvládla
třemi ranami sestřelit všechny 3 připravené terče
- plechovky. Pak rovnou na překážkovou dráhu –
sám jsem si ji zkusil a musím říct, že jsem se u ní
pořádně zadýchal – běh mezi kužely, přeběh krátké
kladiny, napojení hadice na rozdělovač, přeskákání
pneumatik, překonání překážky a napojení proudnice na hadici a STOP! Výsledný čas byl u všech
vynikající. Myslím, že příště budou závodit

Díky pomoci našich čelákovických kolegů z tamního sboru dobrovolných hasičů jsme mohli pro děti
připravit obrovskou pěnovou lázeň, a že ji všechny využily!
Foto: Monika Pačesová
i rodiče a uvidíme, která generace bude rychlejší…
A poslední stanoviště – stříkání vody z naší „Máni“
na terč. A musím zase napsat – jak děti, tak i naše
Máňa to zvládly na výbornou.
Po absolvování kolečka si děti vyzvedly dárečky.
A hlavně si mohly užít jednoho velkého společného dárku – díky pomoci našich čelákovických
kolegů z tamního sboru dobrovolných hasičů jsme

mohli pro děti připravit obrovskou pěnovou lázeň,
a že ji všechny využily! Děkujeme všem, kteří nám
při uspořádání branného dne pomáhali: AFK
Nehvizdy, SDH Čelákovice a městysu Nehvizdy
a všem dalším, kteří přiložili ruku k dílu.
Michal Velička
sdh-nehvizdy@seznam.cz

PÁLENÍ ČARODĚJNIC POD DOHLEDEM HASIČŮ
Stejně jako každý rok i letos přišly na tradiční
pálení čarodějnic na fotbalovém hřišti v Nehvizdech stovky lidí, především pak rodiny s dětmi.
Ohně vzplály letos po dlouhé době poprvé pod
odborným dohledem nového sboru dobrovolných hasičů naší obce pod vedením Jana
Poppela. Ale nebojte se, k upálení několika čarodějnic samozřejmě došlo. Na hranici plápolala
papírová atrapa i několik převlečených panenek.
Další ztráty nebyly zaznamenány. Pokud je nám
známo, tak se domů vrátili v neztenčeném počtu
všichni, kdo se letos čarodějnic zúčastnili.
K pohodě zahrála do nočních hodin kapela
Vladimíra Koláře. A jídla a pití bylo dost. Navíc
díky daru od firmy JMS Nehvizdy si mohly děti
zdarma nad ohýnkem opéct
špekáčky. Chutnaly náramně.
Jiří Poběrežský
afknehvizdy@seznam.cz
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Stejně jako každý rok i letos přišly na tradiční pálení čarodějnic na fotbalovém hřišti v Nehvizdech stovky lidí.
Foto: Richard Sedlický
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

NA TURISTICKÝ VÝLET DO OKOLÍ MŠENA
VYRAZILO NA PADESÁT NEHVIZĎANŮ
V pořadí již druhý společný turistický výlet
využilo přes 50 Nehvizďanů. Ti, kdo se nevešli
do autobusu, dorazili vlastními auty. Cestovaly
s námi rodiny s dětmi, psi i děti bez rodičů. Vydali jsme se Cibulkovou stezkou v okolí Mšena
a celkem jsme ušli 11 km v krásné přírodě. Děti
cestou plnily úkoly, rodiče si užívali pohodovou
vycházku. Atmosféra byla skvělá. Závěrečnou návštěvu cukrárny si mohl dopřát každý
bez výčitek. Na podzim chystáme výlet, a to
z Berouna na Karlštejn. Organizátorky těchto
výletů jsou Martina Popelová ze ZŠ, Zdeňka
Pecková ze školské komise
a Jitka Záhrobská za městys.
Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz

Na druhý společný turistický výlet vyrazilo přes 50 Nehvizďanů. Atmosféra byla skvělá.
Foto: Jitka Záhrobská

HASIČI POMOHLI UKLIDIT ČÁST NEHVIZD
Jak asi všichni víte nejen ze stránek Nehvizdského
kurýru, v Nehvizdech nedávno obnovil svou činnost
Sbor dobrovolných hasičů. Zatím nás není mnoho,
ale i tak se chceme čím dál tím víc podílet na dění
v obci. První vlaštovkou byl třeba „Jarní úklid obce“,
který jsme provedli v sobotu 16. dubna. Zúčastnili
se jej nejen místní hasiči, ale našli se i dobrovolníci
z řad dalších občanů Nehvizd (pravda, nebylo jich
mnoho, o to více Luboru Chalupovi a Chalupovi

mladšímu děkujeme za pomoc). Počasí sice nebylo
nic moc, v jednu chvíli dokonce dost vydatně pršelo,
ani to nás ale neodradilo a od odpadků jsme vyčistili
třeba park vedle naší krásné školky, ulici Toušeňskou a hlavně skatepark. celkem jsme toho sesbírali
poměrně hodně. Obzvláště skatepark úklid opravdu
potřeboval.
Teď už jen zbývá doufat, že to na uvedených místech
vydrží uklizené co nejdéle. Každopádně za nás ha-

siče můžu slíbit, že podobnou akci jsme nepořádali
naposledy. Budete-li se chtít příště přidat, není nic
jednoduššího než sledovat naši stránku na Facebooku (SDH Nehvizdy) či stránky obce. Budeme
rádi za každou pomoc!
Pokračování na straně 8.
Jan Poppel
jan.popp@seznam.cz

UŽ BYLO DOST NEPOŘÁDKU U KONTEJNERŮ!
Vážení spoluobčané a obyvatelé, i vy, kteří
zde zatím nejste přihlášení k trvalému pobytu, vyzývám vás k dodržování pořádku
a respektování ohleduplnosti k ostatním.
Týká se to zejména nepořádku, který vytváříte u kontejnerů na tříděný odpad.
Bohužel se stalo zvykem, že to, co nepotřebujeme, ať už jsou to obaly plastů, papíru ale
i některé nebezpečné odpady, zkrátka pohodíme u kontejnerů s tím, že to někdo za nás
uklidí. Nejde jen o to odvézt odpad od kontejnerů. Ale vlivem větrného počasí je nepořádek
roznesen do širokého okolí a obec úklid stojí
velké úsilí a nemalé finanční prostředky.
I když jsme již několikrát upozorňovali, že na
tyto odpady máme zřízený sběrný dvůr, je to
pořád málo. Když se přijdu podívat v sobotu
na sběrný dvůr a vidím babičky, jak sem na
vozíčku vezou tříděný odpad a vy o hodně
mladší, kteří apelujete na ekologii a krásné
životní prostředí, jste schopni udělat takový
nepořádek, je mi to líto. Hlavně když máte
na svém pozemku uklizeno, a co se děje za
plotem, je vám jedno. Doufám, že tato situace
se zlepší a že v rámci spokojeného soužití
změníte k udržování pořádku svůj postoj.

Nejde jen o to
odvézt odpad
ke kontejnerům. Musí se
dát do nich.
A když se nejvejde, tak je
třeba navštívit
sběrný dvůr.
Jinak nám
vítr odpadky
rozfouká po
celých Nehvizdech.
Foto:
V. Nekolný

Vladimír Nekolný
starosta@nehvizdy.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
INFORMACE Z ÚŘADU

Z JEDNÁNÍ DUBNOVÉHO
ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo městyse schválilo:
- uzavření smlouvy o úvěru č. 10589/16/LCD se
splatností do 31. 12. 2022 s fixní úrokovou sazbou
0,42 % ve výši do max. 20 mil Kč s Českou spořitelnou, a. s., na financování přístavby ZŠ
o tělocvičnu,
- poskytnutí dotace ve výši 380 tis. Kč pro TJ
Sokol Nehvizdy na výstavbu tří tenisových kurtů
u hřiště AFK,
- uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí
dotace ve výši 380 tis. Kč s TJ Sokol Nehvizdy, Na
Příštipku 135, Nehvizdy, IČ 43755062 na výstavbu tří tenisových kurtů u hřiště AFK,
- uzavření směnné smlouvy na směnu části pozemku p. č. 457/53 označenou jako část h)
a část f) za část pozemku p. č. 457/54, označenou
jako část b), část pozemku p. č. 457/57, označe-

nou jako část e), za část pozemku p. č. 457/56,
označenou jako část d) a za část pozemku p. č.
457/55, označenou jako část c), a to bez doplatku
a pověřuje starostu smlouvu podepsat,
- záměr směnit pozemek p. č. 420/2 o výměře
7 985 m2 a část pozemku p. č. 480/2 o výměře 881
m2 za pozemek p. č. 467/1 o výměře 8 866 m²
a pověřuje starostu záměr vyvěsit,
- smlouvu o poskytování pečovatelské služby
č. 2016/073 a pověřuje starostu smlouvu podepsat,
- rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu městyse
Nehvizdy na rok 2016,
- uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací
na část pozemku ve vlastnictví Středočeského
kraje dotčeného stavbou cyklostezky a souhlasí
s budoucím bezúplatným nabytím zastavěného
pozemku,

GRATULUJEME NAŠIM JUBILANTŮM
V měsíci květnu oslaví v Nehvizdech významné životní jubileum narození tito občané:

Zdeňka HRNČÍŘOVÁ
Marie RŮŽIČKOVÁ
Zdeňka KOZOVÁ
Božena KALINOVÁ
Marie ČERVENÁ
Městys Nehvizdy přeje jubilantům pevné zdraví a hodně osobní spokojenosti do dalších let.
Miroslava Kvasničková
mestys@nehvizdy.cz

SOKOLSKÁ ŽUPA BARÁKOVA
OCEŇOVALA NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY
ZA ROK 2015 A ČINNOST
Nejlepší kolektiv roku 2015:
ODBOR SPORTU Sokolské župy Barákovy
udělil pamětní diplom za sportovní úspěchy
a pohár za nejlepší sportovní kolektiv roku
2015 oddílu MINITENIS-TENIS (žactvo) T.J.
Sokol Nehvizdy.
Čestná uznání za činovnickou práci:
Sokolská župa Barákova udělila 30. 4. 2016
čestné uznání a župní medaili s poděkováním
za dosavadní činovnickou práci při příležitosti
životního jubilea bratru Miloši Ryčlovi – Sokol
Nehvizdy.

Nově v Dráčku
jóga pro dospělé
Novinka v DC Dráček od 16. 5. 2016:
Každé pondělí 9-10 hodin cvičení
jógy pro dospělé s hlídáním dětí.
Zkušená, diplomovaná lektorka jógy
(FTVS UK).
Cena 120 Kč/ hodinu (plus hlídání
dětí od 2 let 30 Kč/hod.).
Registrace na hodinu vždy do neděle
18.00 hod. na detskecentrumdracek@
seznam.cz. Minimální počet 4 osoby.
-jz-

Petr Kopřiva,
petr.kopriva@centrum.cz
T.J. Sokol Nehvizdy
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- rozhodnutí o poskytnutí dotace
č. OPZ/1.2/035/0001988 ve výši 2 658 901,80
Kč na zřízení a provoz dětské skupiny,
- změnu Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Nehvizdy v návaznosti na zřízení a provoz dětské skupiny.
Zastupitelstvo městyse pověřilo:
- starostu jednáním o možnosti získat bezúplatně
pozemek p. č. 564/11 o výměře 25 m² od Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových,
- stavební komisi, aby podala žádost o zařazení
obce do účastníků řízení na Stavební úřad Čelákovice vztahující se k provozovně
Tretter‘s v Nehvizdech.
Miroslava Kvasničková
kvasnickova@nehvizdy.cz

STŘÍPKY
ZE STAVEBNÍ
KOMISE
Stavba nových tenisových
kurtů začala
Zastupitelstvo městyse schválilo dlouhodobý
pronájem pozemků pro Tělocvičnou jednotu
Sokol Nehvizdy za účelem vybudování tenisových kurtů. Prostor se nachází za hřbitovem
v sousedství fotbalového hřiště. Stavební firma
již převzala pozemky a vybuduje zde 3 plnohodnotné antukové tenisové kurty s oplocením
a potřebnou infrastrukturou. Kurty budou
využívat jak členové tenisových oddílů našeho
Sokola, tak veřejnost.

Výstavba III. etapy rodinných domů
Za Tarasem
Společnost Canaba chce začít v červnu 2016 se
stavbou třetí etapy rodinných domů. V současné době je projednáváno stavební povolení
na výstavbu v lokalitě. Vznikne zde nová ulice,
která bude napojena na ulici Pražskou a dvě
řady rodinných domů. Nová ulice se bude
jmenovat Topolová a bude lemována stejnojmennými okrasnými stromy. Současně budou
o dva bloky domů prodlouženy ulice Ořechová,
Jabloňová, Lipová a na tuto úroveň budou protaženy i ulice Habrová a Javorová. Celá lokalita
bude lemována dvacet metrů širokým pásem
vzrostlé zeleně. Přilehlou komerční zónu bude
navíc oddělovat přírodní val
výšky minimálně pět metrů.
Richard Sedlický
předseda komise stavební a ŽP
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
AKTUALITY ZE STAVEBNÍ KOMISE

PODÍVEJTE SE, JAK VZNIKÁ
UNIKÁTNÍ ŠKOLSKÝ AREÁL V NEHVIZDECH

Výstavba školní tělocvičny
Výstavba školní tělocvičny pokračuje dle harmonogramu. Montují se stěny a střešní panely. Práce budou dokončeny k 3. 6. 2016. Od 18. května
nastoupí řemeslníci na oplechování a zateplení střešní konstrukce a bude
položena krytina. Zároveň se provedou podtlakové odvody dešťové vody
a začnou se vyzdívat šatny a ostatní zázemí. Doufáme, že se nám harmonogram prací bude dařit i nadále dodržovat.
Foto: Josef Kolář

Přestavba skladu a garáží
Na této stavební akci se nám také daří dodržovat termíny naplánovaných
prací. Nyní po částečných demoličních pracích se provádí vyzdívání
jednotlivých učeben a zázemí. Po dokončení vyzdívek se bude montovat
konstrukce stropu a provede se výměna střešní krytiny.
					 Foto: Josef Kolář

Opravy staré základní školy
V současnosti se provedla výměna oken na budově a opravují se omítky. Byla dokončena obnova venkovního pískovcového soklu a připravuje se prostor
pro budoucí knihovnu v přízemí, ve které jsme umístili státní znak z pískovce, který vytesal pan Miloslav Kříž. Za tento znak jsme uložili dne 8. dubna
2016 pamětní schránku pro budoucí generace, protože nám přišlo líto, že při rekonstrukci a demoličních pracích, které na škole byly provedeny, ale
i v jiných budovách, které se v Nehvizdech opravují, jsme žádný vzkaz od minulých generací nenašli. Foto na straně 8.
Foto: V. Nekolný, J. Kolář
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ŠKOLNÍ OKÉNKO

VZDĚLÁVACÍ „KAMPUS“ V NEHVIZDECH:
OD DĚTSKÉ SKUPINY AŽ DO DEVÁTÉ TŘÍDY
Rozvoj nehvizdského školství je v plném proudu.
Běží dostavba základní školy, v září už dosáhneme do sedmého ročníku, stavíme další školní
budovu, další rekonstruujeme, budujeme novou
tělocvičnu a technické zázemí školy… Však to
s námi všichni prožíváte a vidíte.
Začali jsme přemýšlet o tom, jak rozšířit vzdělávací nabídku v Nehvizdech, a vyšlo nám jediné
– základní umělecké vzdělávání.
Navštívili jsme ZUŠ Čelákovice a dlouze jednali
s ředitelkou Viktorií Hanžlíkovou a s jejím zástupcem Janem Bláhou o možnostech spolupráce formou zřízení odloučeného pracoviště
v Nehvizdech.
Po zvážení všech pro a proti a po dlouhém uvažování jsme se rozhodli jít vlastní cestou
a zřídit alespoň dvě třídy „zušky“ vlastní.

Organizačně by nová umělecká škola měla stejný
statut jako mateřinka v rámci základní a mateřské
školy, tedy v jejím čele by stál zástupce ředitele pro
základní uměleckou školu, který by své pracoviště
vedl naprosto autonomně, jako je tomu v případě
mateřinky.
Učitelé umělecké školy by byli zaměstnanci ZŠ
a MŠ Nehvizdy, která by rozšířila i svůj název na
ZŠ, ZUŠ a MŠ Nehvizdy
Prvním krokem příprav zřízení základní umělecké školy je průzkum zájmu o umělecké vzdělávání
v Nehvizdech. V tomto čísle Kurýra pod tímto
článkem naleznete jednoduchý anketní lístek,
který, moc prosíme, v případě vašeho zájmu
vyplňte a doručte buď na nehvizdský obecní úřad,
nebo do základní školy. Anketu ale můžete také
po vyplnění vyfotit

a poslat elektronickou poštou na adresy
mestys@nehvizdy.cz či zs.nehvizdy@volny.cz.
Souběžně s průzkumem zájmu vstoupíme do jednání s krajským úřadem a ministerstvem školství,
oba úřady musí zřízení nové ZUŠ schválit.
V případě příznivých výsledků se pustíme do příprav prostorového, materiálního a personálního
zajištění provozu. Nejen na přípravách, ale
i v budoucím provozu a personálním zajištěním
výuky chceme velmi úzce spolupracovat s čelákovickou ZUŠ a jejím zřizovatelem, tedy městem
Čelákovice. Věříme, že rozšíření nabídky o umělecké vzdělávání je krokem
smysluplným a potřebným.
Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz

STŘÍPKY, KTERÉ
NEZAPADNOU
Děkujeme za reprezentaci školy
Gratulujeme Lucce Krejčové, Nikol Mikešové
a Patriku Šmídovi za velmi pěkná umístění
v okresním kole biologické olympiády, která
proběhla na říčanském gymnáziu.
Na čelákovickém gymnáziu proběhlo okresní
kolo matematické olympiády. Naše barvy zde
hájili Lucka Krejčová, Tereza Patajová a Štěpán
Krákora. Všichni dosáhli bodového hodnocení,
které je dostalo mezi úspěšné řešitele.
Gratulujeme, děkujeme za vzornou reprezentaci
školy a děkujeme kolegyním Celii Korittové
a Jitce Hájkové za perfektní přípravu.
Salátový bar se zabydlel

Salátový bar se v jídelně zabydlel a stal se neodmyslitelnou součástí naší kuchyně. Minimálně
dvakrát týdně mizí ovoce a zelenina hojně
zalité různými dresingy v bříškách spokojených
strávníků… Jako v Lotrandovi a Zubejdě… Ona
nepapá, ona se nacpává.
Je to dobře. Mizí zelí, okurky, mrkev, ředkvičky,
saláty, rajčata, červená řepa, křen, ovoce, nechybí
ani ovoce tropické. Ovoce a zelenina chutnají
a mizí po desítkách kilogramů.
Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ
NA ÚŘADU MĚSTYSE V PŮLCE DUBNA
Ve slavnostní atmosféře bylo na úřadu městyse
přivítáno sedm nových občánků. Pěkný program
i přáníčka připravila již tradičně naše mateřská
škola. Pan starosta V. Nekolný a radní J. Záhrobská popřáli všem šťastný život v naší obci a předali
malý dárek. Rodiče si mohou na úřadu vyzvednout zdarma i hrneček s fotografií (po 22. květnu
t. r.) jako upomínku na tuto slavnost. Všichni se
budeme těšit na miminka.
Více na http://fotoemotion.cz/
Jitka Záhrobská
skolska@nehvizdy.cz
Zleva: Zója Oborná, Ella Vozdecká, František Hertl, Tom Borowczak, Šárka Budilová,
Nicolas Bechyně, Lukáš Holba. 			
		Foto: Martina Venená

FYZIKA A CHEMIE
V PRAXI
ANEB VÝSTAVA
ARTEFAKTŮ

Foto: Jana Rýdlová
Ve vstupu do naší školy můžete zhlédnout
zajímavou expozici. Svačinovky, lahvičky, boty,
tepláky, trička… zátiší malebné, místy až surrealistické.
A co má naše výstava nálezů společného s přírodními vědami?
Zajímavý úkaz – vystavené věci někdo vyrobil,
koupil, přinesl domů, svěřil do užívání a teď jsou
tady a nikomu nechybí…
Vyvodit lze jediné: Hmota a energie mizí pouze
v černé díře – nebo i ve školních šatnách?
Luboš Rýdlo
zs.nehvizdy@volny.cz
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
ZE ŽIVOTA V MĚSTYSI

Foto k článku ze strany 3 o úklidu v Nehvizdech.
Foto: Archiv SDH Nehvizdy

Foto k článku ze strany 5. Tohle všechno jsme umístili do pamětní schránky pro budoucí
generace při rekonstrukci školy.			
Foto: Richard Sedlický
INZERCE
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INZERCE

WWW.NEHVIZDY.CZ

9

MĚSÍČNÍK MĚSTYSE NEHVIZDY

NEHVIZDSKÝ KURÝR
OZNÁMENÍ
Z
TJ SOKOL NEHVIZDY

ÚSPĚCHY NEHVIZDSKÝCH TENISTŮ
NA CELOSTÁTNÍCH TURNAJÍCH V DUBNU
Mladší žactvo (10–12let),
OBLASTNÍ PŘEBOR OKRESU PRAHA-VÝCHOD,
Nehvizdy 23.–24. 4. 2016 –
DVOUHRA DÍVKY: 3. Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy),
3. Eliška Zimmermannová (TO Sokol Nehvizdy).
ČTYŘHRA DÍVKY: 2. Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy) –
Eliška Zimmermannová (TO Sokol Nehvizdy)
Mladší žactvo (10–12let),
TO Sokol Nehvizdy 16.–18. 4. 2016 –
DVOUHRA DÍVKY: 1. Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy),
3. Eliška Zimmermannová (TO Sokol Nehvizdy).
ČTYŘHRA DÍVKY: 1. Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy) – Jessica Adamcová (TJ Jiskra Havlíčkův Brod), 2. Eliška
Zimmermannová (TO Sokol Nehvizdy) – Karolína Koubová (TJ
Jiskra Zruč nad Sázavou), 3. Kristina Venerová (TO Sokol Nehvizdy) – Lucie Urbanová (TO Sokol Nehvizdy) a Adéla Koutská (LTC
Poděbrady) – Eliška Šebestová (LTC Poděbrady)
Mladší žactvo (10–12let),
TK OÁZA Říčany 9.–11. 4. 2016 –
ČTYŘHRA DÍVKY: 2. Nikola Kopřivová (TO Sokol Nehvizdy) –
Nela Charvátová (LTC Litvínov)
Petr Kopřiva, petr.kopriva@centrum.cz
vedoucí tenisového oddílu TO Sokol Nehvizdy

Družstva babytenistů zahájila letošní soutěže družstev 7. 5. 2016.
Zleva: A. Gučkov, L. Dostálová, D. Grábnerová, N. Uhrová (všichni
TO Sokol Nehvizdy A), vedoucí oddílu P. Kopřiva, V. Havlíčková,
D. Novák, E. Ludvíková, M. Studničková (všichni TO Sokol Nehvizdy C). Ať se Vám všem daří!
Foto: Ivana Frajmanová

NEJMENŠÍ TENISTÉ MAJÍ ROZLOSOVANÉ SOUTĚŽE
ROZPIS STŘEDOČESKÉ KRAJSKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV MINITENISU A BABYTENISU
Našim starším věkovým kategoriím již soutěž družstev začala a nyní vstupují do soutěží naše družstva minitenisu a babytenisu.
Kategorie MINITENIS (6–7let) družstvo A – naše skupina:
1. kolo 8. 5. TO Sokol Nehvizdy B – TO Sokol Nehvizdy A
2. kolo 15. 5. TO Sokol Nehvizdy A – Tenis club Úvaly
3. kolo 22. 5. TK Pacov – TO Sokol Nehvizdy A
4. kolo 29. 5. TO Sokol Nehvizdy A – Spartak Vlašim
5. kolo 12. 6. TO Sokol Nehvizdy A – volno
6. kolo 19. 6. TK Radošovice – TO Sokol Nehvizdy A
7. kolo 26. 6. TO Sokol Nehvizdy – TJ Jiskra Zruč n.Sáz.

Kategorie BABYTENIS (8–9let) družstvo B – naše skupina:
1. kolo 7. 5. Tenis club Úvaly – TO Sokol Nehvizdy B
2. kolo 14. 5. TO Sokol Nehvizdy B – TK Radošovice B
3. kolo 21. 5. TK Pacov A – TO Sokol Nehvizdy B
4. kolo 28. 5. TO Sokol Nehvizdy B – Sokol Říčany A
5. kolo 11. 6. TK Oáza Říčany – TO Sokol Nehvizdy B
6. kolo 18. 6. TO Sokol Nehvizdy B – TK Radošovice A
7. kolo 25. 6. TO Sokol Nehvizdy B – Sokol Říčany B

Kategorie MINITENIS (6–7let) družstvo B – naše skupina:
1. kolo 8. 5. TO Sokol Nehvizdy B – TO Sokol Nehvizdy A
2. kolo 15. 5. TK Radošovice – TO Sokol Nehvizdy B
3. kolo 22. 5. TO Sokol Nehvizdy B – TJ Jiskra Zruč n. Sáz.
4. kolo 29. 5. volno – TO Sokol Nehvizdy B
5. kolo 12. 6. Tenis club Úvaly – TO Sokol Nehvizdy B
6. kolo 19. 6. TO Sokol Nehvizdy B – TK Pacov
7. kolo 26. 6. Spartak Vlašim – TO Sokol Nehvizdy B

Kategorie BABYTENIS (8–9let) družstvo C – naše skupina:
1. kolo 7. 5. TO Sokol Nehvizdy A – TO Sokol Nehvizdy C
2. kolo 14. 5. TO Sokol Nehvizdy C – Sportovní centrum Linhart
3. kolo 21. 5. TJ LTC Poděbrady – TO Sokol Nehvizdy C
4. kolo 28. 5. TO Sokol Nehvizdy C – TK Benátky C
5. kolo 11. 6. TK Benátky B – TO Sokol Nehvizdy C
6. kolo 18. 6. TO Sokol Nehvizdy C – Slavoj Český Brod A
7. kolo 25. 6. Tenis Brandýs n. L. – TO Sokol Nehvizdy C

Kategorie BABYTENIS (8–9let) družstvo A – naše skupina:
1. kolo 7. 5. TO Sokol Nehvizdy A – TO Sokol Nehvizdy C
2. kolo 14. 5. TJ LTC Poděbrady – TO Sokol Nehvizdy A
3. kolo 21. 5. TO Sokol Nehvizdy A – TK Benátky B
4. kolo 28. 5. Tenis Brandýs n. L. – TO Sokol Nehvizdy A
5. kolo 11. 6. TO Sokol Nehvizdy A – Sportovní centrum Linhart
6. kolo 18. 6. TK Benátky C – TO Sokol Nehvizdy A
7. kolo 25. 6. TO Sokol Nehvizdy A – Slavoj Český Brod A

Aktuální výsledky družstev budou
na našem webu www.tenisnehvizdy.cz.
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vedoucí tenisového oddílu
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NEHVIZDSKÝ KURÝR
Z TJ SOKOL NEHVIZDY

DĚTI Z KLUBU KARATE NEHVIZDY
SE PŘEDVEDLY NA EXHIBICI V PRAZE
K Asii patří bojová umění, a tak nemohla
chybět ani na Asian Fest Praha, tedy na
pražském festivalu asijské gastronomie.
Festival se konal v sobotu 30. dubna na
Výstavišti v Holešovicích. Představila se
zde různá bojová umění, ale právě klub měl
tu čest reprezentovat karate.
Pro nás trenéry to znamenalo vybrat 8 dětí
z oddílu a připravovat je na exhibici. Naše
děti se předvedly velmi precizně a odměnou jim byl častý potlesk od diváků. Na
konci vystoupení odpovídaly suverénně na
dotazy diváků a nenechaly se zaskočit ani
nepřipraveným úkolem od organizátora
akce. Jejich bojové výkřiky byly
slyšet z „Chrámu bojových
umění“ až na druhý
konec Výstaviště. Za odměnu mohly společně
s doprovodem navštívit zdarma mořský svět
a ochutnat speciality
asijské kuchyně. Pro
nás trenéry bylo odměnou vidět děti tak skvěle
cvičit.
Jitka a Karel Záhrobští
sokol.nehvizdy@seznam.cz

Naše děti se na Asian Festu v Praze předvedly při exhibici velmi precizně a odměnou
jim byl častý potlesk od diváků.
Foto: Ivana Frajmanová
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CYKLISTICKÁ SEZÓNA ZAČÍNÁ!
MÁ VAŠE DÍTĚ PŘILBU? A MÁTE JI I VY?
Jízda na kole je u nás v posledních letech velmi
populární. Na kole se jezdí na výlety, do práce
či do školy, jezdí na něm děti, mladí
i starší. Přilba by dnes měla být na kole samozřejmostí, a to nejen pro děti, ale i pro dospělé.
Nehoda se může stát komukoliv a kdekoliv
a právě přilba může zmírnit její následky.
Možná vás překvapí, že u poloviny všech nehod
je zasažena právě hlava cyklisty. Odborné studie prokázaly, že riziko úmrtí cyklisty s přilbou
je 19krát nižší než bez ní. Jen nezodpovědný
rodič může posadit dítě na kolo bez přilby.
V zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, je dle § 58, odst. 1
„Cyklista mladší 18 let povinen za jízdy použít
ochrannou přilbu schváleného typu podle
zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou
a řádně připevněnou na hlavě.“
A ještě pro představu: jedete-li „jen“ rychlostí
15 km/hod a máte nehodu, je to stejné jako
byste skočili po hlavě na beton z výšky jednoho
metru. A § 53, odst. 9, zase říká: „Pohybuje-li

se chodec mimo obec za snížené viditelnosti
po krajnici nebo po okraji vozovky v místě,
které není osvětleno veřejným osvětlením, je
povinen mít na sobě prvky z retroreflexního
materiálu umístěné tak, aby byly viditelné
pro ostatní účastníky provozu na pozemních
komunikacích. Pokud takové prvky má přímo
některá součást oblečení, je to dostačující.“
Michal Dudla
straznik@nehvizdy.cz

Podle ministerstva vnitra jedno ze čtyř vážných cyklistických zranění je zranění hlavy
a v polovině všech cyklistických nehod je
zasažena jezdcova hlava.
Ilustrace: zachranny-kruh.cz

Tuto akci sponzoruje ze svého rozpočtu
Městys Nehvizdy částkou 10 000 Kč.

Nehvizdský kurýr: vydavatel: Městys Nehvizdy, IČO 00240524, www.nehvizdy.cz. Evidenční číslo: MK ČR E 16599.
Uzávěrka čísla: 6. 5. 2016. Redakční rada si vyhrazuje právo upravit a krátit příspěvky. Texty procházejí jazykovou korekturou,
není-li u příspěvku uvedeno jinak. Tisk: Tiskárna Ing. V. Fabián. Příspěvky posílejte vždy do posledního dne v měsíci (nejlépe
elektronicky). Příjem příspěvků: ÚM Nehvizdy, Pražská 255, 250 81 Nehvizdy, horakpa@atlas.cz nebo kvasnickova@nehvizdy.cz,
telefon: 326 992 523. Za obsahovou stránku příspěvků ručí autor, za obsahovou a formální stránku inzerce ručí zadavatel inzerce.
Ceník inzerce najdete na www.nehvizdy.cz. Výtisk časopisu je zdarma.

12

WWW.NEHVIZDY.CZ

